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     Traiteurlijst  

Slagerij Hurks, Lieshout

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Traiteur

Huzarensalade €9,30/kg

Huzarensalade, opgemaakt met vleeswaren, groente  en fruit : € 6,75 pp 

<6 pers:    

€ 8,00 pp

Huzarensalade opgemaakt met vis, groente en fruit : € 10,50 pp

Luxe vis koude schotel : € 16,00 pp

Zalm-aardappelsalade met tomaatje met krabsalade, gerookte paling, 

gerookte zalm, surimi, garnalen, gerookte makreel, haring , cocktailsaus 

van het huis en druiven.

Engels Hammetje (evt. met stokbrood, salades,  kruidenboter en 

cumberlandsaus)  € 22,55/kg

Cumberlandsaus € 13,50/kg

Salades (zie barbecuelijst) € 11,20/kg

In chafing dish,  geserveerd met rijst

Rijst € 4,00/kg

Kip in saus ( pangangsaus, satésaus, mexicaanse saus ) € 18,00/kg

Satévlees in satésaus € 18,00/kg

Goulash of hachee € 16,00/kg 

Varkenshaas in champignonroomsaus : € 19,50/kg
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Vervolg traiteur:

Rundvleesragout met champignons € 16,50/kg

Gebraden gehaktballetjes in saus (satésaus, tomatensaus, pangangsaus, 

zigeunersaus ) € 16,50/kg

Bami of nasi van het huis € 9,80/kg

Warm gebraden haantje € 6,15 p.st

Warme lasagne € 13,50/kg

Warme gebakken kipbraadstukjes of drumsticks                                     € 14,50/kg

Warme gehaktbal in jus                                                                                 € 1,85 p.st

Warme gebraden kippenpoot  € 1,80 p.st

Warme gebakken ardennerbraadworst of merquezeworst : € 15,50/kg

Warme babi pangang € 15,80/kg

Warme soepen van het huis:               +/- € 5,-per liter

Tomatensoep

Aspergesoep (in het seizoen)

Franse mosterdsoep

Erwtensoep

Bospaddestoelensoep

Kippensoep

Goulashsoep

Groentensoep
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Charcuterieschaal (evt. met Italiaans vloerstokbrood en roomboter)

€32,50 voor 10 personen

Serranoham

Parmaham

Notencervelaat

Franse bergworst

Chorizo

Salami

Saltufochips

Cacciatore

Laarbekerham

Borrelsnackschaal

€  26.90 voor 6 personen : 42 hapjes

met bali- en cocktailsaus

Gebakken  snackballetjes

Gebakken kipspiesjes

Gebakken grillworst

Gebakken spareribs

Gebakken ardennerworstjes

Gebakken merquezeworstjes
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Gebakken hammetje 

Liessentse hapschaal

€ 21,50 voor 12 personen : 72 hapjes

Gekookte  Gelderse worst

Gebakken grillworst

Snijleverworst  

Gerookte boerenworst

Kaasblok met augurk  

Hausmacher

Bittergarnituur

Per stuk €  0.85

Gevuld tomaatje

Gevuld eitje (minimaal 30, per stuk € 1.20)

Ham met asperges

Cervelaat hoorntje met paté

Ardennerham met meloen

Toast met salade, paling of zalm

Komkommer met filet americain 
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Gebraden vlees op schaal (1.5 kg.) 

€ 64,50 voor 10 personen

Mooi opgemaakte schaal met meloen en druiven

Gebraden rosbief

Gebraden  varkensfilet

Koud  geserveerd (vers gebakken en dikke plakken)

Evt. met saus (Cumberland bv.)
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